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MC-PowerFlow 3100 con. 30% SPL
Superplastificeerder van de 
nieuwe MC-generatie 

Verwerkingsrichtlijnen 

MC-PowerFlow 3100 is een zeer efficiënt vloeimid-
del, gebaseerd op de nieuwste MC-polycarboxyla-
theter (PCE)-technologie. Dankzij de hoge adsorp-
tiegraad kan men sterk plastificeren.

Daarom is MC-PowerFlow 3100 bijzonder geschikt 
voor gebruik in de fabricage van prefab-elementen 
met een hoge wapeningsgraad en de fabricage 
van voorgespannen beton. 

De toevoeging van MC-PowerFlow 3100 aan 
beton gebeurt tijdens het mengproces. De beste 
werkzaamheid wordt bij een dosering na het toe-
gevoegde water verkregen. Een dosering met het 
toegevoegde water is eveneens mogelijk. 

Het specifieke werkingsmechanisme laat toe om 
beton met een uiterst lage waterverhouding te pro-
duceren, evenals hoogperformant beton met uit-
stekende verwerkingseigenschappen op basis van 
economische doseringen. De mengtijd wordt aan-
zienlijk verkort. 

Met een onveranderde hoeveelheid water kan de 
consistentie met meerdere consistentieklassen 
verhoogd worden. 

Met MC-PowerFlow 3100 kan men hoog technolo-
gisch beton produceren zonder de hechting te ver-
groten. De plaatsing gebeurt dus gemakkelijker en 
sneller. 

De speciale combinatie van de actieve stof laat toe 
om homogeen beton zonder segregatie te pro-
duceren. Daardoor kan men met MC-PowerFlow 
3100 zichtbeton van hoge kwaliteit produceren. 

MC-PowerFlow 3100 kan gecombineerd worden
met verschillende andere MC-toevoegmiddelen.
Gelieve in bijzondere gevallen onze betontechno-
logische raadgeving te vragen.

Gelieve de "Allgemeinen Hinweise für die 
Anwendung von Betonzusatzmitteln“ ("Algemene 
richtlijnen voor het gebruik van toevoegmiddelen 
voor beton") te respecteren.

Producteigenschappen 

Korte mengtijd 
Snel effect 
Minimale hechting 
Meer dan gemiddelde waterbesparing 
Economische dosering 
Hoge beginsterkte 
Hoogkwalitatieve betonoppervlakken 
Vrij van corrosiebevorderende onderdelen 
Verkorte bindtijd 

Toepassingsgebieden 

Prefab-bouwelementen 
Zelfdichtende betonsoorten (SCC) 
Betonsoorten met hoge weerstand tegen agressieve producten 
Zichtbaar beton 
Hoogwaardige betonsoorten 
Hoogvaste betonsoorten 
Hoogvloeibare betonsoorten 
Transportbeton 
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Technische eigenschappen MC-PowerFlow 3100 con. 30% SPL 

Eigenschap Eenheid Waarde Opmerkingen 

Dichtheid kg/dm³ 1,07 ± 0,02 

Vastestofgehalte gew.% 28,3 – 31,1   

Aanbevolen dosering g 1 – 50 per kg cement 

Maximale dosering % 5,0 cement gehalte van het betonmengsel 

Maximaal chloridegehalte % MD < 0,10 

Maximaal alkaligehalte % MD < 2,0 

pH-waarde   3,5 – 7,0

Oplosbaarheid in water Oplosbaar 

Productkenmerken MC-PowerFlow 3100 con. 30% SPL 

Aard van het toevoegmiddel superplastificeerder EN 934-2:T 3.1/3.2 
(plastificeerder EN 934-2: T 2) 

Benaming van het toevoegmiddel MC-PowerFlow 3100 con. 30% SPL

Kleur Bruin 

Vorm Vloeibaar 

Chemische karakterisering Polycarboxylaatether 

Conformiteitscertificaat 0754-CPR 

Interne productiecontrole volgens DIN EN ISO 9001 / DIN EN 934-2/6 

Aangewezen instantie MPA, Karlsruhe 

Kleuridentificatie geel/grijs 

Houdbaarheid 12 maanden 

Opslag In goed gesloten verpakking opslaan en beschermen tegen vorst 
en sterk zonlicht. 

Wijze en moment van doseren Technische specificaties 

Geschikt voor Ongewapend beton 
Gewapend beton 
Spanbeton 

Leveringsvorm Vaten 200 kg 
Container van 1.000 kg 

Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend. 
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge- 
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze 
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De 
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 05/22 Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt. 
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 
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